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PLAY BALL

Baseball5, de urban variant op Amerika’s volksport nummer 1.
Maak ook kennis met deze innovatieve spelvorm. 5 tegen 5 in
5 innings. Altijd en overal te spelen; alles wat je nodig hebt is
een balletje en een klein beetje ruimte.
De kortere, compacte variant van het traditionele
honkbal en softbal wordt gespeeld met 2 teams van
5 spelers en beslist in 5 innings. Knuppels en
handschoenen laten we achterwege. In het kleinere
veld, al simpel uit te zetten met een krijtje, breng je de
bal het veld in met je handen, verwerk je de bal met
je handen en vang je met je handen. Dus alles wat je
nodig hebt is een zachte rubberen bal. Deze spelvorm
is dynamisch en wordt gekenmerkt door snelle
wedstrijden. Dat maakt het spectaculair om te doen,
maar zeker ook om naar te kijken.
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ALLE LEEFTIJDEN EN NIVEAUS

Baseball5 is voor iedereen. Of je nou jong of oud bent,
man of vrouw, beginner of pro, welke fysieke kenmerken
je ook hebt, Baseball5 is er ook voor jou.
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GESCHIKT VOOR ELK TYPE ONDERGROND

Waar je ook maar wilt, Baseball5 is te spelen op elk type ondergrond.
Op het gras? Veel plezier! Hard court? Spektakel gegarandeerd!
Maar ook de straatstenen lenen zich uitstekend voor een spannend
potje Baseball5. Een veld van 21 x 21 meter, (inclusief de
foutgebieden) of net wat je tot je beschikking hebt, is voldoende.
Official Baseball5 court

everywhere
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EENVOUDIGE REGELS

Een kleiner veld en kleinere teams maken het spel snel en dynamisch.
Dat maakt het aantrekkelijk om te spelen en boeiend om naar te kijken.
Baseball5 is een spektakel en verveelt geen moment.
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EENVOUDIGE REGELS

+ 5 tegen 5
+ 5 innings
+ breng bal met de hand in het spel
+ de bal moet eerst de grond raken
+ wisselen na 3 uit

simple

Bij Baseball5 speel je met twee teams tegen elkaar
en ben je afwisselend aan slag en in het veld. Zo’n
volledige beurt wordt een inning genoemd. Ben je aan
slag, dan is het jouw taak om de bal met je vlakke
hand of een vuist het veld in te slaan. De bal moet
tussen de lijnen van het veld worden geslagen en
minimaal 3 meter het veld in de grond raken. Het is dan
aan jou om zo snel mogelijk vanaf de thuisplaat het
rondje langs de 3 honken en tot slot weer de thuisplaat
-tegen de klok in- te volbrengen. Is de bal eerder bij het
honk dan jij, dan ben je uit. Loop zo ver je kan, maar let
op; de verdedigende partij mag je tikken met de bal als

je niet op een van de honken staat. In de slagbeurten
na jou probeer je verder te komen tot je weer over
de thuisplaat komt. Dan heb je een punt. Heeft de
verdedigende partij 3 mensen uitgemaakt, dan is jullie
slagbeurt voorbij.
Nu mag jouw team het veld verdedigen en zo snel
mogelijk 3 nullen maken (mensen die uitgaan, maken
geen punt en zijn dus een nul). De inning is voorbij als
beide partijen aan slag zijn geweest. En 5 van die innings
zijn een volledige wedstrijd. Het team met de meeste
punten, de meeste lopers over de thuisplaat, wint.
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ALL YOU NEED IS A BALL

De ballen die gebruikt worden voor Baseball5,
zijn gemaakt van speciaal materiaal. De bal is
rubberachtig en stuitert daarmee goed.
Zacht genoeg om te slaan en vangen met
blote handen, maar hard genoeg om te gooien.
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Urban sporten zijn enorm in opkomst. En een urban variant
op honkbal en softbal kon niet uitblijven. Baseball5 is
een innovatieve spelvorm, die zich laat kenmerken door
dynamiek en snelheid. Geschikt voor elke ondergrond,
nauwelijks materiaal nodig; all you need is a ball.
Inmiddels zijn sportveldjes niet meer weg te denken
uit ons straatbeeld. De faciliteit om samen sport te
beoefenen verbindt. Baseball5 biedt een nieuwe dimensie
in de straatsport. En veel is er niet voor nodig. Een veldje
van 21 x 21 meter, op zowat elke ondergrond volstaat.
Eenvoudig te realiseren dus.
Werk je bij de gemeente, of op een school?
Baseball5 is een rijke aanvulling in het sportaanbod.
Vraag daarom vandaag nog een PLAY KIT aan.
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INFO

Baseball5 is supported by WBSC and KNBSB

Ook voor honk- en softbalverenigingen is Baseball5
een mooie toevoeging. Snel en simpel en eenvoudig
in te passen in het huidige spelaanbod. Vraag daarom
nu een PLAY KIT aan en laat je leden en nieuwkomers
kennismaken met deze dynamische spelvorm.

VRAAG NU EEN BASEBALL5
PLAY KIT AAN
Bel ons 030 2020 100 of
mail naar info@playbaseball5.nl
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